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ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ 

«Ανάλυση νερού υδροληψιών, κολυμβητικών δεξαμενών και 

βιολογικού καθαρισμού»

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής.

CPV

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Α. Τεχνική Έκθεση  

Β. Τεχνικές Προδιαγραφές.

Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Δ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.                                                                                              

Ε. Οικονομική Προσφορά. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Ανάλυση νερού υδροληψιών, 
κολυμβητικών δεξαμενών και 
βιολογικού καθαρισμού».   

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8823,84 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24%   

 
 
 

  

ΚΑ: 6279.002/Φ35

  

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

«Ανάλυση νερού υδροληψιών, κολυμβητικών δεξαμενών και 

βιολογικού καθαρισμού» 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
 

CPV: 71620000-0 (Υπηρεσίες Αναλύσεων) 

 

Β. Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

Δ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.                                                                                              

 

 

«Ανάλυση νερού υδροληψιών, 
κολυμβητικών δεξαμενών και 
βιολογικού καθαρισμού».   

συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24%    

6279.002/Φ35 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ 

«Ανάλυση νερού υδροληψιών, κολυμβητικών δεξαμενών και 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

 

Δ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.                                                                                                              



Α. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  

 
 Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας, έχει την υποχρέωση της λήψης 

όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου νερού για την άρδευση του 

πρασίνου της πόλης, να ανταποκρίνεται στην χρήση για την οποία προορίζεται. Επίσης, μέσω της Δ/νσης 

Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, έχει την ευθύνη για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία 

των εγκαταστάσεων των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. 

 Η παρούσα μελέτη αφορά την ως κάτωθι περιγραφόμενη σε δύο Ομάδες παροχή υπηρεσιών: 

 

Ομάδα Α. Μικροβιολογική ανάλυση δείγματος νερού από τις υδροληψίες (γεωτρήσεις, πηγάδια και 

υδρομαστεύσεις) αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων, στα πλαίσια των όρων δέσμευσης και υποχρεώσεων 

που απορρέουν από την έκδοση Άδειας Χρήσης Ύδατος αυτών, από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής.  

 

Ομάδα Β. Μικροβιολογική και Χημική ανάλυση υδάτων στις δύο κολυμβητικές δεξαμενές, ανάλυση πόσιμου 

νερού και μικροβιολογικής ανάλυσης λυμάτων στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού, των εγκαταστάσεων 

των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, στα πλαίσια των όρων δέσμευσης και υποχρεώσεων που 

απορρέουν από την έκδοση Άδειας Λειτουργίας αυτών, από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής. 

  

 Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 36 μήνες από την ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Η δαπάνη 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 6279.002 Φ35, ισόποσα για τα τρία έτη, ήτοι 2941,28 € για το 2021, 2941,28 € για το 

2022 και  2941,28 € για το 2023, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος  

Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού, 

∆ιοικητικής Υποστήριξης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 

 

Ο Προϊστάµενος της 

∆/νσης Πρασίνου & 

Αστικής Πανίδας 

ΠολυµερόπουλοςΚων/νος  

Θέος Γεώργιος 

 

Κυριακάκης 

∆ηµήτριος 

 

 

 

 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Οι φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις θα εκτελούνται βάσει της τελευταίας εκδόσεως 

των «Προτύπων μεθόδων εξετάσεως ύδατος και λυμάτων» (Υγειονομική Απόφαση Γ1 443/73, ΦΕΚ 87 τ. Β΄/ 

24.01.1973). 

Όλες οι αναλύσεις θα πρέπει να γίνουν από διαπιστευμένο για τις αντίστοιχες μεθόδους ανάλυσης 

εργαστήριο. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Ομάδα Α. Ως προς την ανάλυση δειγμάτων νερού από τις υδροληψίες, θα γίνεται μικροβιολογική ανάλυση, 

μία φορά το έτος, ως προς τις εξής παραμέτρους:  Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22
0
C, Αερόβιοι 

Μικροοργανισμοί στους 37
0
 C, Κολοβακτηριοειδή, Escherichia coli και Intestinal Enterococci. 

 

Ομάδα Β. 1. Για τον βιολογικό καθαρισμό, θα γίνονται μία φορά το μήνα, κατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου, οι 

μετρήσεις BOD5, SS, N, P που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α 145116/08.03.2011 (ΦΕΚ 354 τ.Β΄/2011) με θέμα: «Καθορισμός μέτρων, 

όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις (κατ’ ελάχιστη 

συχνότητα δειγματοληψιών) & μέτρηση EC που προβλέπονται στην ΚΥΑ 5673/400/05.03.1997 (ΦΕΚ 192 τ.Β΄/1997). Επίσης, θα 

γίνονται οι μετρήσεις σε COD, NTU (θολερότητα), Αμμωνιακό Άζωτο (NH4+), Enterococci (σημείωση: όπου Ν εννοούμε ΤΝ και 

αντίστοιχα όπου Ρ εννοούμε ΤΡ).  

2. Για τις πισίνες θα γίνονται αναλύσεις μία φορά την εβδομάδα, όπως καθορίζει η σχετική νομοθεσία για τις κολυμβητικές 

δεξαμενές (Υ.Α.Γ1/443/1973). Οι τιμές που ζητούνται είναι: Αποικίες (37
0
 C μετά 24h)<200/cm3, Κολοβακτηριοειδή <15/100ml και 

Εcoli:0/100ml καθώς και αναλύσεις που αφορούν το pH (οξύτητα και αλκαλικότητα) και την ποσότητα χλωρίου. 

3. Για λεγεωνέλα θα χρειαστούν πέντε (5) δείγματα σε ντουζιέρες θαλάμων και κολυμβητικών δεξαμενών, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του ΚΕΕΛΠΝΟ, μία φορά κατ’ έτος. 

Το πλήθος των αναλύσεων νερού, όπως αυτές περιγράφονται στην Ομάδα Α, που υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί,  είναι 48 ανά έτος 

και προκύπτει από τα 44 σημεία υδροληψίας που ο Δήμος Αθηναίων χρησιμοποιεί συνολικά για την άρδευση του αστικού 

πρασίνου, με δυνατότητα επανάληψης των αναλύσεων σε ποσοστό περίπου 10%, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο βάσει των 

αποτελεσμάτων. Παρ’ όλα αυτά, επειδή  η λειτουργία των υδροληψιών καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης είναι αβέβαιη (κάποιες 

από τις υδροληψίες ήδη είναι ανενεργείς λόγω βλαβών, με την επισκευή αυτών να μην μπορεί να προβλεφθεί) οι αναλύσεις που 

τελικά θα υλοποιηθούν μπορεί να είναι λιγότερες, λόγω αδυναμίας λήψης δείγματος. Οι εν λόγω αναλύσεις νερού από τις 

υδροληψίες, θα γίνονται μία φορά το έτος και κατά προτίμηση τον μήνα Σεπτέμβριο. Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγκαίρως για τις 

διαθέσιμες προς δειγματοληψία υδροληψίες και σε συνεννόηση με την υπηρεσία θα προγραμματίζεται η υλοποίησή τους.  

Οι αναλύσεις δειγμάτων νερού για λεγεωνέλα και των λυμάτων στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού θα ξεκινήσουν δύο (2) ημέρες 

πριν την έναρξη της πρώτης κατασκηνωτικής περιόδου, περί του τέλους του Ιουνίου κάθε έτους. Ο Δήμος Αθηναίων δύναται να 

τροποποιεί μονομερώς τις ημερομηνίες άφιξης των κατασκηνωτών και σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγκαίρως 

για τον προγραμματισμό αφίξεων των αποστολών κάθε έτος.   

 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος  

Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού, 

∆ιοικητικής Υποστήριξης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 

 

Ο Προϊστάµενος της 

∆/νσης Πρασίνου & 

Αστικής Πανίδας 

ΠολυµερόπουλοςΚων/νος Θέος Γεώργιος Κυριακάκης 

∆ηµήτριος 
 



Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Μετά από σχετική έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών, καταρτίστηκε ο κατωτέρω ενδεικτικός 

προϋπολογισμός της δαπάνης για την εν λόγω υπηρεσία, ο οποίος εκτός από την δαπάνη για τις αναλύσεις 

δειγμάτων νερού, περιλαμβάνει το κόστος για την δειγματοληψία από εξειδικευμένο εκπρόσωπο του 

εργαστηρίου και την παράδοση των πιστοποιητικών ανάλυσης σε δύο αντίγραφα ανά δείγμα, καθώς και σε 

ηλεκτρονική μορφή.   

ΟΜΑ∆Α ΑΡΘΡΟ                                           
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(€) 

 

Α 1 

Μικροβιολογική 

ανάλυση νερού 

υδροληψιών 

144 25  3600 

Β       

 

2 

Μικροβιολογική 

και χημική 

ανάλυση νερού 

των δύο 

κολυμβητικών 

δεξαμενών 

72 28  2016 

3 

Μικροβιολογική 

ανάλυση 

πόσιμου νερού 

για λεγεωνέλλα          

Legionella spp 

15 

 

20 

 

 300 

4 

Μικροβιολογική 

ανάλυση 

λυμάτων 

Μονάδας 

Βιολογικού 

Καθαρισμού, 

BOD, COD, SS, 

TN, Αμμωνιακό 

Άζωτο, TP, NTU, 

E. colli και 

Enterococci. 

12 100  1200 

ΣΥΝΟΛΟ 7116 

Φ.Π.Α. 24 % 1707,84 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 8823,84                     

 

Ο Συντάξας 

 

 

Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος  Σχεδιασµού, 

Προγραµµατισµού, ∆ιοικητικής Υποστήριξης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 

Ο Προϊστάµενος της 

∆/νσης Πρασίνου & 

Αστικής Πανίδας 

ΠολυµερόπουλοςΚων/νος Θέος Γεώργιος Κυριακάκης 

∆ηµήτριος 



Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1°- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην ανάθεση υλοποίησης αναλύσεων νερού από 

εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε δύο ομάδες. Η ομάδα Α περιλαμβάνει 

αναλύσεις δειγμάτων νερού από υδροληψίες (γεωτρήσεις, πηγάδια και υδρομαστεύσεις) και η ομάδα Β  

περιλαμβάνει αναλύσεις δειγμάτων νερού από κολυμβητικές δεξαμενές, σημεία πόσιμου νερού και 

αναλύσεις λυμάτων από Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού. 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των7.116 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

 Η υπηρεσία θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016. Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά βάση 

τιμής. 

 

Άρθρο 2
ο
 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:  

 Η ανάθεση και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από: 

•••• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

•••• Τις διατάξεις του Π.Δ 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»  

•••• N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-μένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

•••• Το Π.Δ 60/2007 «Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας με Οδηγία 2004/18/ΕΚ». 

•••• Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της 

προμήθειας. 
 

 

Άρθρο 3
ο
 ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

 Χρόνος έναρξης ισχύος της εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του 

Ν.4412/2016). Για την ομάδα αναλύσεων Α όμως, η εκτέλεση της σύμβασης δεν μπορεί να ξεκινήσει  

προγενέστερα της 16-07-2021, οπότε λήγει η υφιστάμενη σύμβαση για την υλοποίηση των εν λόγω 

αναλύσεων. 

 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται σε 36 μήνες από την ημερομηνία του 

χρόνου έναρξης. 

 Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που 

διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα 

από σχετικό αίτημα του αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική 

διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 

ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

 Η υλοποίηση των αναλύσεων θα γίνει σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα δοθεί στον Ανάδοχο 

από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων για την ομάδα αναλύσεων Α και από 

την Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης για αυτές της ομάδας Β, ανάλογα με τις ανάγκες 

αυτών. 
 

Άρθρο 4° - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 O υποψήφιος ανάδοχος, κατά την υποβολή του φακέλου προσφοράς, εκτός από την οικονομική 

προσφορά σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Δ΄ της παρούσας διαδικασίας 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει και Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται:  

1. ότι έλαβε πλήρη γνώση της Τεχνικής Περιγραφής και της Συγγραφής Υποχρεώσεων του φακέλου μελέτης 

και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

2. ότι διαθέτουν εν ισχύ, διαπίστευση για όλες τις αναλύσεις για τις οποίες έχουν υποβάλλει προσφορά. 

3. θα τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα που θα τους δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση των 

δειγματοληψιών, η οποία θα γίνει από εξειδικευμένο υπάλληλο,σύμφωνα με όλους τους κανόνες της 

επιστήμης και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι όποιες τυχόν επί τόπου ιδιαιτερότητες υπάρχουν. 

 



Άρθρο 5
ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία, μετά την έγκριση του αποτελέσματος 

σύμφωνα µε τον Νόμο και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, υποχρεούται, κατόπιν σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης,  να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού. Η προθεσμία υπογραφής δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης (Άρθρο 105 παρ.4 Ν. 4412/2016). 
 

 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα με την ειδική πρόσκληση προθεσμία, 

κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν. 
 

Άρθρο 8° ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

 Η παράδοση των πιστοποιητικών ανάλυσης θα γίνεται σε δύο αντίγραφα ανά δείγμα, καθώς και σε 

ηλεκτρονική μορφή και η παραλαβή θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται κάθε φορά με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016.  

 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά την έκδοση απ’ αυτόν τιμολογίου, τμηματικά για όσες 

αναλύσεις πραγματοποίησε σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η πληρωμή θα γίνεται εφάπαξ για το 

100% της αξίας του τιμολογίου και αφού υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια 

Επιτροπή και εκδοθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής από το Δήμο Αθηναίων. 

 Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει  όλες τις ποσότητες της μελέτης. 
Δικαιολογητικά πληρωμής 
 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Δαπάνες – Κρατήσεις 

 Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: 
α) Κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Η κράτηση 

επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, 

προ φόρων και κρατήσεων, (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017). 
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
Άρθρο 9°  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

 

        Αθήνα, 12/01/2021 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος  

Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού, 

∆ιοικητικής Υποστήριξης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 

 

 

Ο Προϊστάµενος της 

∆/νσης Πρασίνου & 

Αστικής Πανίδας 

Πολυµερόπουλος 

Κων/νος 

Θέος Γεώργιος Κυριακάκης ∆ηµήτριος 



Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

«Ανάλυση νερού υδροληψιών, κολυμβητικών δεξαμενών και 

βιολογικού καθαρισμού» 
 

Ο υπογραφόμενος ……………….……………………………………………………….. με 

έδρα…………………….……………… Δ/νση...………………………..…………. Τηλ.…….………………, 

email………………., αφού έλαβα πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διαδικασίας, 

των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και της Συγγραφής Υποχρεώσεων αυτής, 

που αφορούν στην παροχή της υπηρεσίας «Ανάλυση νερού υδροληψιών, 

κολυμβητικών δεξαμενών και βιολογικού καθαρισμού», αποδέχομαι τα 

παραπάνω ανεπιφύλακτα και προσφέρω για την ανάληψη της σύμβασης, τις 

παρακάτω τιμές: 

 

ΟΜΑ∆Α 

 
ΑΡΘΡΟ                                            

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(€) 

 

Α 1 

Μικροβιολογική 

ανάλυση νερού 

υδροληψιών 

144 ……..…..  ……………... 

Β       

 

2 

Μικροβιολογική 

και χημική 

ανάλυση νερού 

των δύο 

κολυμβητικών 

δεξαμενών 

72 ………...  ……………... 

3 

Μικροβιολογική 

ανάλυση πόσιμου 

νερού για 

λεγεωνέλλα          

Legionella spp 

15 

 

………... 

 

 ……………... 

4 

Μικροβιολογική 

ανάλυση λυμάτων 

Μονάδας 

Βιολογικού 

Καθαρισμού, BOD, 

COD, SS, TN, 

Αμμωνιακό Άζωτο, 

TP, NTU, E. colli 

και Enterococci. 

12 …………..  ……………... 



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. ……………... 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Φ.Π.Α. 24 % ……………... 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 
……………... 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Συμπεριλαμβάνονται το κόστος για τη δειγματοληψία από εξειδικευμένο 

εκπρόσωπο του εργαστηρίου και την παράδοση των πιστοποιητικών ανάλυσης 

σε δύο αντίγραφα ανά δείγμα, και σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και λοιπά 

έξοδα του αναδόχου. 

        

 ΑΘΗΝΑ................................. 

               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(σφραγίδα & υπογραφή) 


